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Bevezetés 
 
A jelen Kiegészítő Szerződési Feltételekben („KSZF“) 
foglaltak a biztosítási tevékenységét Magyarország 
területén az Österreichische Hagelversicherung VVaG 
Magyarországi Fióktelepén keresztül kifejtő 
Österreichische Hagelversicherung VVaG („Biztosító”) 
biztosítási szerződéseire („biztosítási szerződés” vagy 
„biztosítás”) érvényesek, feltéve, hogy a biztosítási 
szerződést a felek a jelen KSZF-re hivatkozással kötötték.  
 

1. Cikkely 
A biztosítási fedezet terjedelme 
 

1. Jégeső: A Biztosító a jelen KSZF alapján azokat a 
károkat téríti meg, amelyek jégeső következtében 
keletkeznek 
- a növényházak üvegből, műanyag lemezből, 

fóliából készült (legalább 0,18 mm vastag és 
legalább 4 év UV állósági garanciával rendelkező) 
fedőanyagában és a melegágyi ablakokban, 

- a fedőanyaggal védett kertészeti kultúrákban, 
- az energiaernyőkben, az árnyékoló és sötétítő 

berendezésekben, 
- a növényházak működését szolgáló 

berendezésekben, úgy mint öntözőberendezések,  
növényasztalok, vegetációs fűtés, 
világítóberendezések, gépek és gépi 
berendezések,  információ- és 
kommunikációtechnikai berendezések és 
eszközök, egyéb elektromos és elektronikus 
berendezések és eszközök az adathordozókkal 
(gép által olvasható adattároló eszköz) együtt, 
amennyiben azok a felhasználó által nem 
cserélhetők (pl.: bármilyen típusú  merevlemez),  
kertészeti termékek termeléséhez szükséges 
egyéb műszaki berendezések. 

A biztosítás nem terjed ki a szoftverekre és az 
adatokra, valamint a segéd- és üzemanyagokra. 
 

2.  Vihar: A jégeső kockázat ellen az 1. pontban említett 
biztosított fedőanyagok, kertészeti termékek, ernyők, 
árnyékoló, sötétítő és a működést szolgáló 
berendezések a Szerződő kérelmére viharkárok ellen 
is biztosíthatók úgy, hogy a viharkár-biztosítást a 

jégkárbiztosítással megegyező biztosítási összeggel 
kell megkötni. Amennyiben a fedőanyag jégeső és 
viharkár ellen is biztosított, lehetőség van csak 
viharkár elleni biztosítást kötni az alábbiakra: 
- melegágyi ablakok keretei, 
- az építésügyi hatóság statikai 

minimumkövetelmények megfelelő 
növényházszerkezetek (a Biztosító kérésére a 
Szerződő köteles statikai szakvéleményt 
bemutatni). Külön kérelemre az alapok, a falazat, 
a szilárd aljzatok és utak is biztosíthatók, az egyes 
szerkezeti elemek azonban nem. 

Viharnak minősül az időjárás következtében 
bekövetkező legalább 60 km/h sebességű 
légmozgás. A Biztosító azokra a biztosított tárgyakra 
fizet kártérítést, amelyekben bizonyíthatóan 
közvetlenül a kockázatviselés helyén kialakult vihar 
okozott kárt. Nem terjed ki a biztosítás a fokozatosan 
kialakuló károkra, amelyek hosszabb időn keresztül 
ismételten fellépő levegőmozgás hatására 
következnek be.   
 

3. Hónyomás: A viharbiztosítás kiterjed a hó- és 
jégnyomás miatt bekövetkező károkra is. Fóliafedés 
esetén a Biztosító csak akkor téríti meg a hónyomás 
okozta károkat, ha a növényház rendelkezik fixen 
beszerelt és megfelelően méretezett fűtési 
rendszerrel. 
Hónyomás alatt a természetes módon felgyülemlett 
hó- vagy jégtömeg által kifejtett erőhatás értendő. 
 

4. A jégeső, vihar, illetve hónyomás okozta károk mellett 
a biztosítás kiterjed azokra a károkra is, amelyeket 
ilyen események következtében leszakadó 
fedőanyag, túlhűlés, elfagyás, valamint bejutó eső, hó 
és szennyeződés okoz a biztosított kultúrákban, 
ernyőkben, árnyékoló és sötétítő vagy a működést 
szolgáló berendezésekben. A Biztosító 
kockázatviselése nem terjed ki a jégeső, vihar, illetve 
hónyomás okozta károk miatt a működést szolgáló 
berendezésekben bekövetkező meghibásodásból 
eredő következményi károkra. 

 
5. Növénykultúrákra, melyek termesztése nem 

folyamatosan fedett növényházakban történik, a 
biztosítási fedezet a növényház fedett és fedetlen 
állapotában egyaránt kiterjed. 

 
6. Ha a jégeső, vihar vagy hónyomás által okozott üveg- 

vagy fóliakár miatt az érintett növényházakban nem 
valósulhat meg a bizonyíthatóan tervezett 
növénytermesztési tevékenység, akkor az adott 
kultúra meglévő jégeső-, vihar- vagy hónyomáskár-
biztosítása kiterjed a hozam késése vagy kiesése 
miatt bekövetkezett kárra is. A Biztosító a 
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káresemény bekövetkeztétől a helyreállítási munkák 
befejezéséig terjedő időszakra, de legfeljebb fél évre 
téríti meg a terméskiesést. A fenti határidőt követő 
terméskiesésekre a Biztosító nem nyújt kártérítést. 

 
7. Egy adott üzemen belül az azonos típusú 

fedőanyagok, ernyők, árnyékoló és sötétítő 
berendezések mindegyikét biztosítani kell. Az azonos 
típusú szerkezetek és működést szolgáló 
berendezések biztosításának szintén valamennyi 
növényházra ki kell terjednie.  
Fóliaházak esetén a biztosításnak ki kell terjednie a 
homlokzati részen és az oldalfalakon található 
műanyag lemezekre is. 
Adott növényfaj teljes állományát biztosítani kell. A 
biztosítás alapesetben az adott növényfaj éves 
hozamára vonatkozik. Egyéb esetben csak a 
biztosítási összeg teljes értékhez viszonyított 
arányában kerül sor kártérítésre. 
 

8. Ha az adott növényházban vagy a melegágyi ablakok 
alatt egyazon biztosítási időszakon belül több kultúra 
követi egymást, akkor a káresetkor termesztett 
növényfajra az értékének megfelelő biztosítási 
összeg vonatkozik, de csak az igényelt biztosítási 
összeg nagyságáig. Ha egyazon biztosítási 
időszakon belül több kár is bekövetkezik, akkor a 
Biztosító legfeljebb az igényelt biztosítási összeg 
nagyságáig felel. 

 
9. Növényházak, melyek egyenkénti táblaméretei a 2,5 

m2–t meghaladják, csak a kertészetben szokásos 
műanyagokkal vagy biztonsági üveggel történő fedés 
esetén biztosíthatók. 

 
10.  A biztosítási összeg nagyságát a Szerződő határozza 

meg Österreichische Hagelversicherung VVaG Jég- 
és Tűzkárbiztosításának Általános Szerződési 
Feltételei („ÁSZF”) 9. cikkelyében foglalt 
rendelkezések (felül- és alulbiztosítás) betartásával. 

 
2. Cikkely 

Általános szabályok 
 

1. Ha az üzemben üveggel vagy műanyaggal fedett 
növényházak is találhatók, fóliaház-biztosításra csak 
az adott növényházakra vonatkozó jégkár- és 
viharbiztosítás megkötését követően van lehetőség. 
 

2. A jégeső, vihar és hónyomás által már károsított 
kultúrák csak a fennmaradt hozamérték nagyságáig 
biztosíthatók. 
 

3. A biztosított tárgyakat és kultúrákat minden évben az 
ÁSZF 6. cikkelye szerinti határidő betartásával kell 
bejelenteni a Biztosítónak. 

 

4. Ha a fedőanyag károsodik, a fedőanyaggal védett 
kultúrák további káraira vonatkozó kockázatviselés a 
teljes újralefedésig felfüggesztésre kerül. 

 
3. Cikkely 

A biztosítási szerződés tartama  
 

Az ÁSZF szerinti időtartam az irányadó. 
  

4. Cikkely 
Biztosítási díj 

 
Az üveg- és fóliaházak jég- és viharkár biztosításának díja 
egymástól elkülönítetten kerül megállapításra. Az éves díj 
meghatározásakor az ÁSZF 10. cikkelye szerinti 
kármentességi engedmény kerül alkalmazásra. 
Hónyomáskár kártérítése befolyásolja a viharbiztosítás 
kármentességi engedményének alakulását.  

 
5. Cikkely 

A Szerződő kötelezettsége kár esetén 
  
1. A Szerződő köteles azokat a káreseteket, amelyekre 

kártérítést igényel, azonnal, de legkésőbb négy 
napon belül bejelenteni. 
Ha a károsodott kultúra olyan fejlődési fázisban van, 
hogy az értékesítésével már nem lehet várni, a 
Szerződő köteles a Biztosítót a kár bekövetkeztét 
követő 24 órán belül értesíteni, és megkezdheti az 
értékesítést, ugyanakkor kár megállapítását lehetővé 
tevő, megfelelő nagyságú és elrendezésű 
mintadarabokat érintetlenül kell hagynia. 

 
2. Amíg a Biztosító nem járult hozzá, a Szerződő nem 

végezhet a kár megítélését nehezítő vagy 
megakadályozó módosítást az érintett tárgyakon, 
kivéve, ha az adott intézkedés az azonnali 
kárcsökkentés érdekében szükségszerű. 
A Szerződőnek lehetőség szerint gondoskodnia kell 
a kár elhárításáról és csökkentéséről. A saját 
költségén köteles a növények gondozása és 
továbbfejlődése érdekében szükséges valamennyi 
szokásos intézkedést megtenni. 

 
3. A Szerződő a kárfelmérés során köteles a kár 

megállapítását szolgáló valamennyi szükséges 
dokumentumot és információt rendelkezésre 
bocsátani. A Biztosító kérheti a Szerződőtől a 
szükséges információk és dokumentumok, írásban, 
észszerű időn belül történő rendelkezésre 
bocsátását. 

 
4. A növényházaknak meg kell felelniük az adott helyen 

érvényes törvényi és építésügyi előírásoknak. A 
Szerződő köteles gondoskodni a berendezések 
szakszerű létesítéséről és fenntartásáról, és a 
növényházak építészetileg is folyamatosan 
kifogástalan állapotban tartásáról. A fellépő 
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hiányosságokat, főként károk után, haladéktalanul 
meg kell szüntetni.  
Építészetileg kifogástalannak tekinthetők azok a 
berendezések, 
a) amelyek tartóelemei az építésügyi 

szabványoknak megfelelnek, 
b) amelyek tetőgerince, -bordái és szellőző-

berendezései stabilak, épek, és mindenekelőtt 
nem hajlottak, 

c) amelyek borítása hézagmentes és megfelelően 
rögzített.  

A Biztosító kérésére a Szerződő mindenkor köteles a 
törvényi és építésügyi  előírások betartásának 
felülvizsgálatához szükséges igazolásokat 
rendelkezésre bocsátani. 
Ide tartoznak többek között az arra jogosult 
szakmérnök által készített statikai szakvélemények, 
építésügyi hatósági engedélyek és a kapcsolódó 
átadás-átvételi jegyzőkönyvek benyújtása. A 
szükséges igazolások költségeit a Szerződő köteles 
viselni. 
Ha a Szerződő nem tudja bemutatni a szükséges 
igazolásokat, illetve ha kiderül, hogy a károk a 
törvényi és építésügyi előírások be nem tartása miatt 
keletkeztek, a Biztosító mentesül a teljesítési 
kötelezettség alól. 

 
6. Cikkely 

Kártérítés és önrész 
 

1.   Az üvegfedésekben, az alattuk termesztett 
kultúrákban, a működést szolgáló berendezésekben 
és a szerkezetekben keletkezett jégeső- és 
viharkárokat az 1. cikkely 6. pontjának kivételével 
önrész levonása nélkül téríti a Biztosító. A fedés által 
nem folyamatosan védett növényházi kultúrákat ért 
károk esetén a Szerződő a fedetlen állapotban 
bekövetkezett károk esetén az érintett kultúra 
biztosítási összegének 10%-át, mint önrészt köteles 
viselni. A műanyag fedésekben, energiaernyőkben, 
árnyékoló és sötétítő berendezésekben, valamint a 
fóliákban keletkezett jégeső- és viharkárok esetén a 
javítás időpontjában, illetve az adott anyagok 
cseréjekor érvényes avult értéken történik a 
kártérítés. Az avult értékeket az alábbi táblázatok 
tartalmazzák. Hó- és jégnyomáskárok esetén a 
mindenkori önrész az alkalmazható avult értékből 
kerül levonásra. 

 
 A 10 mm-nél vastagabb műanyagfedések avult értékei: 

Év 1-10 11 12 13 14 15 16 

Kártérítés %-ban* 100 95 90 85 80 75 70 

Év 17 18 19 20 21 22-től 

Kártérítés %-ban* 65 60 55 50 45 40 

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 

 
A 10 mm-nél vékonyabb műanyagfedések avult értékei:  

Év 1-5 6 7 8 9 10 11-től 

Kártérítés %-ban* 100 90 80 70 60 50 40 

        

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 

Energiaernyők, árnyékoló és sötétítő berendezések avult 
értékei: 

Év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12-től 

Kártérítés %-ban* 100 100 95 90 85 80 75 70 65 60 50 40 

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 
 

Fóliaházak avult értékei:   
1. változat – avult értékek  

Év 1 2 3 4 5 6 7-től 

Kártérítés %-ban* 100 90 80 70 60 50 30 

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 
 

2. változat – új értékek  
Év 1 2 3 4 5 6 7-től 

Kártérítés %-ban* 80 80 80 80 80 50 30 

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 
 

Fóliaházak esetében a kártérítési változatok közötti 
váltás csak a Biztosító hozzájárulásával lehetséges. 

 
2.    A biztosított események miatt bekövetkező károk 

megtérítésének feltétele a biztosított tárgyak 
megjavítása vagy újjáépítése. A Biztosító a jelen 
KSZF 8. pontja szerinti teljesítési kötelezettsége 
akkor következik be, ha a Szerződő megfelelő 
megrendelés-visszaigazolásokkal igazolja, hogy az 
újnak megfelelő állapotban történő helyreállítás, 
illetve újrabeszerzés biztosított. 

 
3.  Hónyomás: A Szerződő a megállapított kárösszeg 

50%-ának megfelelő önrészt köteles viselni. Az 
érintett növényházak önrésze külön írásbeli 
megállapodás alapján mérsékelhető a kártérítési 
összeg 20%-ára vagy 33%-ára. Ha a Szerződő 
igényelte az önrésznek a megállapított kártérítési 
összeg 20%-ára történő mérséklését, és a Biztosító 
ehhez hozzájárult, és a biztosított növényházak fixen 
beszerelt hóleolvasztó fűtéssel rendelkeznek, az 
önrész kár esetén a megállapított kárösszeg 10%-ára 
csökken, ha a kár időpontjában a normál és 
biztonsági üvegből készült egyhéjú borítás esetén 
bizonyíthatóan legalább +12°C, hőszigetelt borítás 
esetén legalább +17°C volt a házban. Kár esetén a 
Szerződő köteles a kár bekövetkeztét megelőző 24 
órás időszak hőmérsékletének alakulását igazolni. Az 
igazolás a korszerű műszaki követelményeknek 
megfelelő klímavezérlő számítógép adatainak írásos 
kivonata. Ha a fenti igazolás nem, vagy csak részben 
lehetséges, a biztosítási összeg 20%-ának megfelelő 
önrész kerül levonásra. 

 
4.    Az 1. cikkely 6. pontja szerinti hozamkiesések esetén 

a Szerződő a kártérítési összeg 50%-ának megfelelő 
önrészt köteles viselni. Az önrész mérséklésére nincs 
mód. 

 
5.  Ha a javítás vagy újjáépítés nem lehetséges vagy nem 

tervezett, vagy a javítás a biztosítási esemény 
bekövetkeztét követő három éven belül nem történik 
meg, akkor a kártérítés minden esetben a kár által 
érintett tárgyak avult értékére korlátozódik, kivéve, ha 
a Szerződő ezen határidőn belül igazolta azt, hogy a 
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kártérítést az azonos típusú és 
rendeltetésűberendezéseknek  a meglévő helyen 
történő helyreállítására fogja fordítani. Ha ez a 
meglévő helyen jogilag nem lehetséges vagy 
gazdaságilag nem teljesíthető, az is elegendő, ha a 
berendezések egyéb belföldi helyen kerülnek 
helyreállításra. Az avult értéket a Biztosító a 
biztosított tárgy korának és állapotának 
figyelembevételével határozza meg. 
a) Ha a biztosítási összeg üvegfedés esetén 

meghaladja a négyzetméterenkénti 2.500 forintot, 
akkor a nem újjáépített növényházakra vonatkozó, 
a d) pontban található értéktáblázat szerinti avult 
értékek kerülnek alkalmazásra és a 
négyzetméterenkénti kártérítés mértéke legalább 
2.500 forint. 
Ha a biztosítási összeg négyzetméterenként 
legfeljebb 2.500 forint, kár esetén a károsodott 
terület biztosítási összege kerül megtérítésre. 

b) Fólia- és műanyag fedések, energiaernyők, 
árnyékoló és sötétítő berendezések esetén az 1. 
pont szerinti avult értékek alkalmazandók. 

c) A működést szolgáló berendezések esetén a nem 
újjáépített növényházakra vonatkozó, a d) 
pontban található értéktáblázat szerinti avult 
értékek kerülnek alkalmazásra.  
Ha a Szerződő benyújtja egy 
hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkező 
hulladékkezelő cég anyag és tömeg szerint 
tagolásban elkészített  hulladékeltávolítási és -
takarítási költségekről kiállított igazolását, akkor 
legalább a hulladékeltávolítási és -takarítási 
költségek az érintett működést szolgáló 
berendezés biztosítási összegének határáig 
megtérítésre kerülnek. 

d) Szerkezeti elemek esetén mindig az alábbi 
táblázat avult értéki kerülnek alkalmazásra. 

 
Nem újjáépített növényházak avult értékei 

Év 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Kártérítés 
%-ban* 

100 96 92 88 84 80 76 72 68 64 

Év 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20-tól 

Kártérítés 
%-ban* 

61 57 53 49 45 41 37 33 29 25 

* a károsodott biztosítási összegre vonatkoztatva 
 

A kártérítés mindig a károsodott terület biztosítási 
összegéhez igazodik. 
 

6. Ha az érintett növényházak, illetve azok 
berendezései a kár bekövetkeztekor már bontásra 
voltak ítélve, illetve más módon elértéktelenedtek, a 
forgalmi értékük szerint történik a kártérítés. Tartós 
elértéktelenedés különösen akkor áll fenn, ha már 
általában, vagy a Szerződő üzemében nem 
használhatók a rendeltetésüknek megfelelően. A 
forgalmi érték az érintett tárgyak vagy a 
hulladékanyag Szerződő által elérhető eladási ára. 

 

7. A kártérítés mértéke nem haladhatja meg a 
megállapodás szerinti biztosítási összeget. A 
Biztosító kérheti a ténylegesen felmerült költségek 
megállapításhoz szükséges valamennyi 
dokumentum bemutatását. A fedésként használt 
anyagok, ernyők, árnyékoló, sötétítő és működést 
szolgáló berendezések és szerkezeti elemek esetén 
a Biztosító csak akkor fizet kártérítést, ha az anyagot 
valamely biztosított esemény bekövetkezte miatt 
teljesen vagy részben ki kell cserélni. A Biztosító a 
meglévő maradványértéket a kártérítésből 
levonhatja. 

 
8. A kártérítés felének folyósítása az összes feltétel 

teljesülése esetén a Biztosító általi az ÁSZF 17. 
cikkelye szerinti kárfelmérését követően esedékes, a 
másik felét a helyreállítási munkák befejezésének 
bejelentését és a Biztosító általi átvételét követően 
folyósítja a Biztosító. 

    Növényállományok és kultúrák esetén nem kerül sor 
a kártérítés kifizetésére azon legkorábbi időpontot 
megelőzően, amikor azok kár bekövetkezte nélkül 
értékesíthetők lettek volna. A kifizetés folyósítására 
azonban legkésőbb a biztosítási év végén sor kerül. 

 
7. Cikkely 

A biztosítási összeg 
 

Az ÁSZF rendelkezései alkalmazandók, amennyiben 
azokat a jelen KSZF nem módosítja. 

http://www.agrarbiztosito.hu/

